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Oferta działań adresowanych do organizatorów wolontariatu w Warszawie 

w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”  

Zapraszamy do korzystania z oferty działań wspierających organizację i bieżące funkcjonowanie wolontariatu, 

adresowaną do warszawskich koordynatorów wolontariatu.  

 

Kalendarium działań w okresie wrzesień – grudzień 2017 

Warszawskie Spotkania z Wolontariatem 
Cykl spotkań prowadzonych w nieformalnej formie w scenerii warszawskich kawiarni, organizacji pozarządowych, miejsc 
aktywności lokalnej poświęconych tematyce odwołującej się do wolontariatu i działalności ochotniczej w Warszawie 
oraz służące networkingowi wśród warszawskich koordynatorów wolontariatu. 
 

7 września 
10.00 – 13.00 
 

 Czy to już konflikt czy złe nastawienie? 
Jak układa się współpraca w twoim zespole wolontariuszy 
 Ela Kluska-Trener biznesu i rozwoju osobistego, Coach kryzysowy - NewInsight  
 

28 września 

10.00-13.00 

Co jest kluczem do angażowania  się wolontariuszy? 
Jak pozyskać i zachęcić do działania  
Małgorzata Tur-Trener (freelancer) STOP-Pracownia Interakcji 
 

22 listopada 
10.00-13.00 
 

Wolontariat ma wiele twarzy-jakich?  WOLONTARIAT FUNDRAISINGOWY  
Czy może to być droga do budowania autorytetów 
Martyna Żak  -doradca ds. Fundraisingu i Marketingu dla NGOs, założycielka Instytutu  
Fundraisingu  w Polsce       
 

1 grudnia 
10.00-13.00 
 

„ Dlaczego dobroczynność się opłaca ?  
Czyli o etyce pomagania.  
Ks. Sobolewski –Fundacja Dzieło Pomocy  Ad Gentes 
 

Szkolenia dla organizatorów wolontariatu 
Oferta adresowana do zróżnicowanych grup: początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych 
koordynatorów wolontariatu. 
 

8 września 
17.00-21.00 

„Formalnoprawne aspekty wolontariatu”  
Szkolenie dla początkujących organizatorów wolontariatu 
Dariusz Pietrowski, Centrum Wolontariatu w Warszawie 
 

13 września 
17.00-21.00 

„Motywowanie wolontariuszy”  
Szkolenie dla średniozaawansowanych organizatorów wolontariatu 
Monika Bełdowska-Facylitatorka, trenerka i coach, menedżerka projektów-Perspecto 
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30 września 
10.00-14.00 (sobota) 

„Rozwój kompetencji poprzez wolontariat” 
Szkolenie dla zaawansowanych organizatorów wolontariatu 
Anna Żelazowska – Kosiorek-trener, Koordynator projektów w Fundacja Robinson Crusoe 
 

26 października 
17.00-21.00 

„Skuteczna komunikacja z wolontariuszami”  
Szkolenie dla średniozaawansowanych organizatorów wolontariatu 
Małgorzata Czarnecka- trener, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych  
 

21 października 
10.00-14.00 (sobota) 

„Przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami”  
Szkolenie dla początkujących organizatorów wolontariatu 
Dariusz Pietrowski, Centrum Wolontariatu w Warszawie 
 

24 października 
17.00-21.00 

„Zarządzanie wiekiem w kontekście współpracy z wolontariuszami” 
Szkolenie dla zaawansowanych organizatorów wolontariatu  
Tomasz Schimanek-działacz społeczny- Akademia Rozwoju Filantropii  
 

25 listopada 
10.00-14.00 (sobota) 

„Podsumowanie pracy wolontariuszy” 
Szkolenie dla  średniozaawansowanych organizatorów wolontariatu 
 Małgorzata Tur-Trener (freelancer)  STOP-Pracownia Interakcji 
 

28 listopada  
17.00-21.00 

„Rekrutacja i przygotowanie wolontariuszy”  
Szkolenie dla początkujących organizatorów wolontariatu 
Dariusz Pietrowski, Centrum Wolontariatu w Warszawie 
 

12 grudnia 
17.00-21.00 

„Współpraca z wolontariuszami z biznesu”  
Szkolenie dla zaawansowanych organizatorów wolontariatu  
Agnieszka Krajnik-Koordynator ds. CSR, Provident Polska SA 
 

Warszawskie debaty wolontariackie 
Seminaria, służące prezentacji tematów ważnych dla rozwoju warszawskiego wolontariatu, dyskusji nad wyzwaniami 
stojącymi przed wolontariatem w stolicy, rozwiązywaniem bieżących problemów.   
 

9 października 
11.00 -13.00 

„Nowoczesna rekrutacja” 
 

7 grudnia 
11.00 -13.00 

„Koordynator wolontariatu – zawód przyszłości” 

 
Wizyty studyjne 
Wizyty w warszawskich organizacjach i placówkach, które w sposób ciekawy i efektywny współpracują z 
wolontariuszami. Spotkania są okazją do inspiracji, podglądania ciekawych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie 
organizacji wolontariatu 
 

20 września 
17.30-19.30 
 

Fundacja „Dobrze że jesteś” 

4 października 
17.00-19.00 
 

Teatr Studio 
 

12 października 
17.30-19.30 
 

Centrum Pomocy Społecznej - Śródmieście 

14 listopada 
14.00-16.00 

Fundacja Maraton Warszawski  
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„Koordynator Roku” 
Konkurs dla koordynatorów wolontariatu w Warszawie. Celem konkursu jest promowanie osób, które  wzorowo 
organizują pracę wolontariuszy 
 

Wrzesień - Listopad Zgłoszenia do konkursu przyjmowane online w trybie ciągłym. Rozstrzygnięcie grudzień 
2017 
 

 
„Pokaż się z dobrej strony” 
Konkurs dla organizatorów wolontariatu, którego celem zachęcanie do właściwego i ciekawego formułowania i 
prezentowania ofert pracy dla wolontariuszy. 
 

Sierpień - Październik Zgłoszenia do konkursu przyjmowane online w trybie ciągłym. Rozstrzygnięcie grudzień 
2017 
 

Poradnictwo - wsparcie i doradztwo w zakresie organizacji i bieżącego funkcjonowania wolontariatu 
 

Wrzesień – Grudzień Poradnictwo udzielane stale w siedzibie Centrum Wolontariatu lub telefonicznie pod nr. 
22 635 27 73 
 

 
Infolinia -  poradnictwo, konsultacje, informacja nt. wolontariatu w stolicy 
 

Wrzesień – Grudzień  Informacje nt. wolontariatu, współpracy z wolontariuszami, wydarzeń wolontariackich       
w stolicy, udzielane pod nr. tel. 22 635 27 73 
 

Punkt konsultacyjny – możliwość skorzystania z bezpośredniego wsparcia w siedzibie Centrum Wolontariatu, 
nieodpłatnego korzystania z sali szkoleniowej i miejsca spotkań z wolontariuszami 
 

Wrzesień – Grudzień Wsparcie udzielane stale w siedzibie Centrum Wolontariatu w godz. 9.00 – 16.00 
 

 


